VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY (GAJDOŠOVA, NÁDRAŽNÍ, GEBAUEROVA,
NA MLÝNICI)
1. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení
2. Výdej stravy ve školní jídelně:
Gebauerova)

11:30 – 11:35

cizí strávníci (mimo výdejny Na Mlýnici a

11:35 – 11:40 výdej do jídlonosičů
11:45 – 14:00 žáci a zaměstnanci školy
Odběr stravy za zvýhodněnou cenu pro žáky je možný pouze v době jejich pobytu ve škole. První den
nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu v době od 11:30 – 11:35 hod. do
jídlonosičů, v pozdějších hodinách dostanete stravu na talíři a sami si ji přendáte do jídlonosičů.
V dalších dnech nepřítomnosti již nelze oběd za zvýhodněnou cenu odebrat. V tomto případě je cena
jednotlivých kategorií navýšena o 23,- Kč (režijní náklady), nebo je možné si obědy odhlásit. Obě tyto
skutečnosti je nutno nahlásit manažerce provozu pro školní stravování.
Finanční limity pro školní rok 2015-2016:
strávníci 7-10 let
strávníci 11-14 let
strávníci 15 a vice let
zaměstnanci škol
cizí strávníci

22,- Kč
24,- Kč
26,- Kč
dle ujednání ve smlouvě
65,- Kč

3. Pro odběr stravy je nutno, aby byla v předstihu provedena úhrada a aby strávník měl u sebe přidělený čip.
Vratná záloha za identifikační čip je 60,- Kč.
4. Úhrada stravného je několika způsoby:
- hotovostně na pokladně školní jídelny na G. Píky a to ve dnech školního vyučování od 7:00 do 9:00 hod. a
od 11:30 do 13:45
- hotovostně na školních jídelnách - výdejnách Na Mlýnici, Gebauerova, Gajdošova, Nádražní, a to v době
výdeje obědů.
- bezhotovostně na číslo účtu 1002184194/2700 vedený u Unicredit Bank a.s., Praha, jako variabilní symbol
platby je třeba použít evidenční číslo strávníka, které Vám sdělíme.
- v případě bezhotovostní platby je potřeba uhradit stravné na další období nejpozději do 20-tého dne
předchozího měsíce, aby uhrazená částka byla včas připsána na evidenční konto konkrétního žáka.
- v případě bezhotovostní platby stravného je vždy čtvrtletně provedeno vyúčtování stravného a případné
vrácení přeplatku na účet, ze kterého bylo placeno.
5. Objednávání obědů
- v případě, že žák má uhrazeno stravné, je nutné si na terminálu v jídelně objednat pokrm. Objednávka je
možná i na týden dopředu.
- v případě zájmu si žák může objednávku změnit na jiné MENU, případně oběd odhlásit,
- objednávku je možné měnit nejpozději 1pracovní den dopředu do 14,00 hod.,
- změna objednávky je možná:
- na objednávacím terminálu v jídelně – viz pokyny u terminálu,
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- na webové stránce školní jídelny při zadání přístupového hesla, které obdržíte u manažerky
provozu pro školní stravování http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz

6. Dohled a pokyny pro strávníky
- vstup do jídelny mají jen strávníci s platným čipem a mají daný den přihlášený oběd
– osoby, které se v jídelně nestravují a nemají zakoupený oběd, nemají právo se zde zdržovat
– v šatně nenechávají strávníci cenné věci
– žáci dbají na kulturu stolování, dodržují vnitřní řád školní jídelny a řídí se pokyny manažera provozu pro
školní stravování, dozírajících pedagogů, vedoucí kuchařky, nebo osoby pověřené k vykonávání dohledu
Dohled je držen po celou dobu výdeje zaměstnancem firmy Sodexo
– z jídelen je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice)
– při neúmyslném rozbití nádobí, či rozlití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci
školní jídelny, který se postará o úklid
– za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada
– jídelní lístky jsou vyvěšeny na určených místech
– veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší
manažer provozu pro školní stravování
– úraz a nevolnost hlásí žák manažerovi provozu pro školní stravování

S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou strávníci seznámeni formou vývěsek v každé jídelně – výdejně
na viditelném místě. Z důvodu jeho porušení může být strávník dočasně i trvale
ze stravování vyloučen.

Další informace naleznete také na uvedené webové stránce případně na telefonních číslech: 5966 12381,
5966 28733
Leona Palusová
--------------------Manažerka provozu pro školní stravování
V Ostravě, dne 8. 6. 2016
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